
No. 24. Chicago. Ili., 11 -go Czerwca (June) 1914. Kok (> ol.) ;i3. 

„ZGODA” 
Offici.1 Owwmm af tfc. 

rOLlSH NATIONAL ALUANCE 
af tka U. S. af N. A. 

THE 

„ZGODA” 
OrgM Z w ąika Narodowai 

Polskiego w St. Z jod o. 

WYDANIE TYGODNIOWE 

Stały PoUk..m. Wy.h.Jłtwa 
rmmtmlmim i aesciwia w. w.ir.łkich 
■prawach urM aoUki ahckadaacych 

1406-1408 W. DiTuion Str. 
WUWPwk Statiaa. 

CHICAGO. IIA. 

Entmrmd a* ••cond-cla*s matter March 7, 1913, at the Po*/ Offic. a* nu—*. Pi /-/ A P iLa A ^4 a A ^ ̂  * A • A 

WEEKLY EOITION 

Tka aały Pa&* 
A—ffao tkał Carcalat 
la arary Stata af tka Uaiaa. 

1406-1408 W. Dńrisioi Sir. 
CHICAGO^ 1LL. 

Nie dajcie si; bałamucić! 
Po rozłamie w Komitecie 

Obrony Narodowej, który 
nastąpił w czerwcu roku ze- 

szłego, 'klerykali, a względ- 
nie macherzy z obozu OO. 
Zmartwychwstańców i ich 
organu “Dziennika Chicago- 
.skiego”, utworzyli tak zwa- 

ną Radę Narodową, która 
.nie jest niczem kinem jak 
rtyłko dalszym ciągiem zapo- 
mnianej Ligi organizowanej 
(przez ś. p. księdza Bażyń- 
skiego, Zmartwychwstańca; 
jest odzwierciadleniem nieu- 
dałych Kongresów i Fede- 
racyi katolickich oraz naśla* 
downictwem poronionego 
Związku Jedności, o którym 
jtfż słuch zaginął, aż dopie- 
ro odżył on suchotuiczem 
życiem w Radzie Narodo- 
wej. 

I przez kogóż ta tak szu- 

mnie zapowiadana i rekla- 
mowana Rada Narodowa 
jest kierowana i zachwala- 
na? Oto przez ludzi grupu- 
jących się koło “Dziennika 
Chicagoskiego”, notorycz- 
nego wroga organizacyi pol- 
skich narodowych, a prote- 
ktora organizsucyj obconaro- 
dowych Foresterów, Kolum- 
husów i innych. Popierają 
tę Radę Zmartwychwstań- 
cy, aby opanować lud i do- 
stać go pod swoją kontrolę, 
oraz osłabić wpływy potęż- 
nie rozrastającego się Zwią- 
zku Narodowego Pols<kiego, 
Sokolstwa, Wojsk Polskich, 
Związku Pólek i innych or- 

gan izacyj narodowych, któ" 
re Zmartwychwstańcom są: 

Solą w oku, 
Kolką w boku, 
W gardle kością, 
W chlebie ością, 
Pniem na drodze, 
Cierniem w nodze. 

Reklamuje i popiera swą 
Radę organ Zmartwych- 
wstańców, bo mu idzie o 

wciskanie się do parafij nie- 
zmartwychwstańczych, aby 
tam sobie wyrabiać cyrkula- 
cję i ciągnąć zyski, oraz aby 
przeszkadzać narodowcom 
w kh zbożnej pracy, tudzież 
bałamucić i skłócać tak zwią- 
zkowców jak i sokołów, aby 
przez to łatwiej ich łowić w 

;woje sieci klerykalno- 
zmartwychwstańcze. 

A do tej pac A'i sprytnych 
crntOTobów przyłączył się 
znany jtłż .każdemu p. Stani- 
sław Osada, zmieniający 
*woją skórę i za*sady jak ka- 
meleon, człowiek, fotóry już 
był i socyalńtą, i przyjacie- 
p,nj niezależnych, i kleryka- 

h*m, i radyfleałem, i ligow- 
cem, i enddciam, i narodow- 
cem, i ludowcem, i licho wie 
czem jeszaze, w-ysłu^gując 
*ię za misę soczewicy każde- 
mu stronnictwu, zdradzając 
jedno po drukiem. 

Takiego to człowieka ma- 

ją za swoje narzędzie obec- 
nie klerykali z otoozu Zmar- 
twychwstańców, bo sądzą, 
że jako znający wszystkie 
^tronniflrtww, partye i orga- 
nizacye, chadzając Icrętemi 
•oeżkamrf, potrafi łowić ry* 

by wmętnej wodnic dla sie- 
bie i dla Zmartwychwstań- 
ców, wciskając się bezczel- 
nie wszędzie, choć niepro- 
szony. .. 

Zresztą małoby nas obcho 
dziła Rada Narodowa, jej 
założyciele i macherzy w ro- 

dzaju Osadów, Wachtlów i 
im podobnych, gdyby ci pa- 
nowie nie mieli tej czelności 
wzywać związkowców i so- 
kołów do łączenia się w ja- 
kąś tam R. N. pod ich ko- 
mendę. właśnie założonej w 

celu szkodzenia organiza- 
cyom narodowym. Panom 
tym bowiem nie o sprawy 
Ojczyzny i wychodźtwa i- 
dzie, ale o osobiste korzyści 
i zaszczyty oraz o szkodze- 
nie tym organizacyom, któ- 
re nie uznają ich wielkości, 
ni też zysków im żadnych 
nie dają. 

Taki “Dziennik Chicago- 
ski” ośmiela się pisać, że 

związkowcy i sokoli muszą 
się łączyć w Radę Narodową 
i słuchać swych przewodni- 
ków nie będą, a znów emi- 
saryusz i agitator Osada, 
wciskający się nawet tam, 
gdzie go najmniej pożądają, 
piszącemu niniejsze słowa o 

świadczył wręcz, że związ- 
kowcy i sokoli idą za nim i 
tłumnie do owej Rady Na- 
rodowej wstępują, i że on 
ich wkrótce wszystkich zło- 
wi... 

Blaga to oczywiście, bo 
któżby ee związkowców czy 
sokołów szedł za takim “wo- 
dzem”, jak p. Osada lub jego 
protektorzy Zmartwych- 
wstańcy i redaktorzy od 
“Dziennika Chicagosikiego”, 
ale tu i owdzie może nabrać 
na puste choć górne hasła 
jakiego związkowca czy so- 

koła, zatem niniejszem o- 

strzegamy tak związkowców 
jak i sokołów, aby się nie 
dali bałaucić i nie słuchali 
podszeptów Osadów', Wach- 
tlów i innych tego pokroju 
agitatorów. 

Wkrótce owa sławetna 
Rada Narodowa ma odbyć 
swój z jard i już ogłasza swo- 

je bombołstyczne wezwania, 
zatem niechaj żaden ze zwią- 
zkowców czy sokołów nie da 
się chwycić na tę klerykal- 
no-osadowiską wędkę i niech 
nie idzie tam, gdzie nas na- 
rodowców bynajmniej nie 
potrzeba. Biorąc udział w 

robocie owej R. N., samibyś- 
my kręcili bicz na siebie, co- 

byómy wnet odczuli na wła- 
snej skórze. Niech tam sobie 
mach ery od R. N. łowią 
zwołeników gdzie chcą, cho- 
ciażby między Foresterami 
i KoJurrtbusami, których tak 
mocno popiera “Dziennik 
Chicagoski”, ale precz z ich 
rękami od związkowców i so 

kołów, do których skradają 
się z lisią ch/trością, aby ich 
dostać pod swoją komendę 
i rosd>ijeć prace narodowe, 
które podjął 29w’iązek Naro- 
dowy Polski, Sokolstwo i 
inne organizacye czysto na- 

t rodowe. 

Związkowcy wiedzą z kim 
mają do czynienia, więc też 
nie dadzą się złapać na ja- 
kieś klerykalnc Ligi, Związ- 
ki Jedności czy Rady Naro- 
dowe. 

OD FLAGI WAM WARA! 

“Czy to w Ameryce, w 
Prusiech czy w Rosyi?” — 

pytali nawzajem obywatele 
W. Division ulicy w “Dzień 
Wieńczenia Grobów”, gdy 
polieyant, * niewiadomo z 

czyjego rozkazu, żądał, aby 
z domów usunięto polskie 
chorągwie. Wprost wierzyć 
się nie chce, że w kraju, o 

którego wolności tyle sie 
mówi i tyle pisze, w kraju, o 

którego wolność bohatero- 
wie różnych narodów wal- 
czyli, krwią swoją zrozumie 
nie ideału wolnego człowie- 
ka dokumentując, pierwszy 
lepszy szowinista w mundu- 
rze polkyanta, obraża uczu- 
cia narodu polskiego, przy- 
puszczając, że mu to ujdzie 
bezkarnie. 

Złapał się ale na ten zapał 
“pan” policyant, którego 
numer zanotowano i odpo- 
wiednie poczyniona kroki, 
by winnego ukarano jak na- 

leży. Sprawa jest w rękach 
ludzi, których praca w wy- 
chodźstwie daje wszelką rę- 
kojmię. ż.c wybryku carzyka 
amerykańskiego nie puszczą 
płatzem. 

Następstwa, jakiekolwiek 
by one były, będą najzupeł- 
niej zasłużone i przypisać je 
sobie powinien sam poi i* 
cyant, bo napytał kłopotu, 
tam gdzie go wcale nikt o 

wtyfkamie nosa nie prosił. 
Tyle o “carzyku”. 

Rzecz dziwna jednak, w 

jaki sposób wobec tego za- 

chował się organ esdecyi chi- 
cagoskiej, która od czasu do 
czasu przyznaje się także 
do polskości. Oto organ sa- 

mozwańczych opiekunów ro- 

botnika polskiego w jednym 
ze swoich wydań tak z tej o- 

kazyi pisze: 

“Jeśli zdarzy się konie- 
czność wystąpienia wobec 
“obcych”, co zdarza się 
najczęściej tyłko na ban- 
kietach, zazwyczaj repre- 
zentacyia dostaje się w u- 
dziale pijakom, którzy 
trzech zdań gramatycznie 
po polsku powiedzieć nie 
umieją, tembardziej, też 
nie mogą tam reprezento- 
wać kultury polskiej, do 
której nigdy nie starali się 
zbliżyć. 

Jedynem “rcalnem” do- 
bijaniem się uznania dla 
Polaków, są targi polity- 
kierskie o “dziaby”. Ka- 
ryerowioze, ludzie bez naj- 
mniejszych skrupułów, po- 
siadający tylko sporą do- 
zę bezczelności, umiejący 
wyłudzić dla siebie popar* 
cie rodaków w dniu wy- 
borów. występują jako 
handlarze polskimi głosa- 
mi i żądają od politykie- 
rów innych narodowości 
zapłaty za złowione gło- 

Dlatego, jak twierdzi pi- 
smak z “Dz. L.”, znalazł się 
policyant, który nakazał u- 
suwać polskie flagi. W ten 
sposób maluje międzynaro- 
dowy organ chicagoski wy- 
chodźtwo tpohkie, w ten 

sposób piw a w oczy wycho- 
dźtwu, na którego barkach 
żyje, tucząc się tem. co. mu 
ono na żer rzuci. Tak wypo- 
wiada się o Polakach świ- 
stek w polskim języku i za 

pieniądze polskiego wycho- 
dźcy wydawany. 

Przyzwyczajeni jesteśmy 
do błazeńskich wybryków 
"oświatowców”, których ro- 
bota zasadza Aię na szkalo- 
waniu wszystkiego co pol- 
skie, co rodzime, a zanoto' 
wać to uważaliśmy za sto- 
sowne tylko d^ tego, by kie 
dy znowu powoływać się 
będą na swoją w wychodź- 
cie pracę, pokazać im obok 
wielu innych i ten wybryk 
żakowski, na który pozwolić 
sobie może tylko błazen es- 

decki. 
Hagi polskiej ani carzvk 

amerykański, ani błazen- 
pismak międzynarodowy o- 

brazić nie może i od niej mu 
wara. 

1534. 
W "Dzienniku Związkowym” 

z dnia 4-go h. m. czytamy arty- 
kulik treści nastęujacej: 

Zarząd Centralny Związku Na- 
rodowego Italskiego na ostatnieni 
posiedzeniu przyjął 1534 nowych 
członków i dziewięć Towarzystw 
jako grupy związkowe. Przyrost 
to stosunkowo nic wielki jak na 

organ i żacy ę liczącą no.ooo człon- 
ków, z których- każdy się mieni 
organizatorem i szczerym praco- 
wnikiem na polu pomnażania na- 

szych szeregów, jednakże przyję- 
liśmy więcej nowych członków, 
niż którakolwiek organizacya pol- 
ska na wychoditwie — ba wię- 
cej niż wszystkie organizacye 
zem wzięte. 

ra- 

Jak urzędowy organ Zjedno- 
czenia P. R. K. donosi, oi^janiza- 
cya ta przyjęła w tym samym 
miesięcu, t. j. w maju r. b. 1099 
nowych członków, choć tam jest 
około 800 ambon i tyleż księży na 

agitowanie za Zjednoczeniem, 
fcdy natomiast Związek wię- 
kszość tych ambon i duszpaste- 
rzy ma przeciw sobie. Jednakże 
ieda związkowa jest tak silna, tak 
przemawiająca do duszy i serca 

polskiego, że lud na*z garnie się 
chętniej w nasze szeregi pod 
sztandar narodowy, niż do orga- 
nizacyj o wybitnym charakterze 
katolickim, popieranych silnie 
praez kler. Boli to naturalnie na- 

szych najserdeczniejszych, że nas 

ni doścignąć ni prześcignąć nie 
mogą — ale trudno. Lud nasz 

trzyma się zasady, ze trzeba od-; 
dać co jest boskiego — Bogu, a 

Ojczyźnie to, co Jej się należy i 
dlatego budując kościoły, mo- 

dląc się w nich i dając na nie o- 

fiary, rozumie z drugiej strony, 
źe jego obowiązkiem poza Ko- 
ściołem pracować dla Ojczyzny, 
a pracować dla Niej można tylko 
najskuteczniej w organizacyi tak 
wybitnie narodowej, jaką jest 
Związek Narodowy Polski. Dla 
tego u nas większy przyrost 
członków niż w innych organiza- 
cyach, które sprawy Rzymu sta- 

wiają przed sprawami Polski, co 

ludowi naszemu coraz więcej 
uświadamianemu narodowo po- 
drthać się nie może. 

Organ Zjednoczenia "Naród 
Polski’’ pisząc o Związku, robi 

uszczypliwą uwagę, że jest on dla 
liberałów i bezwyznaniowców. 
Naiwne to twierdzenie, nie wy- 
trzymujące najmniejszej krytyki, 
boć właśnie Zjednoczeniem kie- 
rują związkowcy jako ludzie 
światłejsi, gdyż tak prezes jak 
kasyer, redaktor "Narodu Pol- 
skiego i większość dyrektorów 
to związkowcy pierwej może. niż 
zjednoczency, a chyba o libera- 
lizm i bezwyznaniowość ich po- 
sądzić nie można. Tak samo ol- 
brzymia część członków Zjedno- 
czenia należy do Związku, więc 
dziwić się trzeba, jak redaktor 
Narodu Pol>kiego” o najwyż- 

szych urzędnikach Zjednoczenia, 
o sobie samym i o wielkiej części 
członków tej organizacji pisać 
może. że są oni "liberałami” i 
bezwyznaniowcami”, skoro do 

Związku tez należą. Toż to oczy- 
" iste kpiny z samego siebie i tej 
wielkiej gromady zjednoczeń- 
ców, którzy do Związku'należą. 

Kolebo kochany od' “Narodu” 
co \\ am się tam znów zaćmi- 

ło? iSnać to i>d długiego myśle- 
nia nad artykułem dla "Naro- 
du". .. 

Gdyby do Związku należeli sa- 
mi liherali i "bezwyznanio- 
wcy jak tego chce redaktor 
"Narodu Pol-kiego”, no to było- 
by nas w Związku dziś może z 
pięć tysięcy i miesięcznie nie po 
dwa tysiące czy tysiąc pięćset 
członków byśmy przyjmowali, a- 
le może po dziesięć a może i 
mniej, boć tych liberałów i bez- 
wyznaniowców tak mało między 
nami, że przez szkło mikroskopij- 
ne trudno ich odszukać. 

Kiepskie przytem świadectwo 
wystawia Zjednoczeniu i katoli- 
cyzmowi w ogóle redaktor "Na- 
rodu Polskiego”, skoro twierdzi, 
że aż po 2.000 i 1500 liberałów’ i 
bezwyznanif »wców przyjmuje 
Związek miesięcznie, a Zjedno- 
czenie katolików przyjmuje po 
1.000 i mniej. 

Gdzież więc są ci Wasi katoli- 
cy? Ano niechybnie w Związku 
Narodowym Polskim, braciszku, 
bo idą do niego tłumnie, więc na 

Boga kolego nie nazywajcie ich 
liberałami bezwyznaniowcami, 
bo ich tern mocno obrażacie, a z 

drugiej strony mocno obniżacie 
wpływy i powagę katolicyzmu, 
ujmując mu szczerych wyznaw- 
ców tysiącami. 

W Związku są gorliwi katolicy 
i to w olbrzymiej większości, co 
im wcale nie przeszkadza być 
jak najlepszymi narodowcami. Nie 
jakiś tam wyimaginowany przez 
V\ as liberalizm, czy bezwyzna- 
niowość pociąga ich ku Związ- 
kowi, ale czysta szczytna idea na- 

rodowa, której żaden Polak pra- 
wy oprzeć się nic może. I oby- 
śmy takich "liberałów’' i "bez- 
wyznaniowców” mieli chociaż z 
milion pod naszym sztandarem, 
to dla nas, dla Was i dla Polski 
byłoby lepiej. 

A Wy Bracia i Siostry związ- 
kowe weźcie się szczerze do dzie- 
ła i starajcie się, abyśmy takich 
"liberałów” i “bezwyznaniowców” 
nie po 2,000 ni ,po $1,500 ale po 
pięć i dziesięć tysięcy przyjmo- 
wali do Związku, co się będzie 
podobać Bogu i Ojczyźnie. 

15 LAT DOMU KARNEGO 
ZA SZPIEGOSTWO. 

Sąd wojskowy w Królewcu 
skazał wicewarhmistrza Emila 
Dtzbińskiego z 3go pułku kira- 
syerów za szpiegostwo i niepo- 
słuszeństwo na 15 lat więzienia, 
wydalenie z armii i 30.000 marek 
grz/wny, alł>o dalszych 8 miesię- 
cy domu karnego. Proces toczył 
się przy drzwiach zamkniętych. 

Sprawozdanie z Kolegium 
Z. N. P. za miesiąc 

Maj b. r. 

W dn. i maja było uczniów 129 
27 maja wyjechał do domu 1 

Z dn. 1 czerwca było 128 
W klasie przygotowawczej 
uczniów postępowych było 17 
miernych 3 
niepostępowych 2 

• 22 

W klasie I A: 
postępowych 20 

miernych 2 

niepostępowych 3 

25 
W klasie I B: 

postępowych 19 
miernych 2 

21 
W klasie II A: 

postępowych 22 

miernych 3 

W klasie II B: 
postępowych 23 
miernych I 

niepostępowych 1 

W III klasie: 

postępowych jo 

Razem 128 
Zestawienie: 

Postępowych uczniów Ul 
Miernych u 

Niepostępowych 6 

Razem 128 
Stan zdrowotny : zupełnie dobry 
Stan moralny: zupełnie dobry. 
Stan pilności: zupełnie dobry. 
Listów i koresponedncyi w 

sprawach szkolnych wysłano w 

maju 185. 
Dnia 3 maja odbył się uroczy- 

sty obchód rocznicy Konstytucyi 
3 Maja 1791 

Dnia 15 i 16 maja prof. S. Ja- 
nowski miał do młodzieży wykład 
o ziemiach polskich. 

Dnia 20 maja odbył się wr za- 
kładzie publiczny koncert na do- 
chód młodzieży “Tow. Synów 
Polski’'. 

Dnia 27 maja konferencya mie- 
sięczna. 

Dnia 28 maja młodzież w po- 
rze rekreacyjnej wzięła gremialny 
udział w przedstawieniu obrazów 
ruchomych z życia Skautów, u- 

rządzonem przez oddział Sokołów 
odbywających tutaj kurs nauk te- 
oretycznych i praktycznych w 

wojskowości i harcerstwie. 
Dnia 3o maja młodzież wzięła 

udział w uroczystości wieńczenia 
grobow tak w zebraniu w sali te- 
tralnej w mieście, jak i w pocho- 
dzie. 

Romuald Piątkowski, 
Rektor Kolegium Z. N. P. 

Pamięci Bolesława Prusa. 
Dumna mogiłka, mile ukwieco- 

na... 
Cmentarne 1 Refjuiem’’ milczy u- 

roczyście... 
Pacierze szepcą bzu wonnego ki- 

ście 
i pieśń słowika w hymnie ciszy 

kona... 

Dwie wiosny śni już sercom 

drogie ciało... 
Sen nieprzespany cicho śni w 

tym grobie... 
•Prusie, czas wieków przetrwa 

czas po Tobie, 
gdyż byłeś słońcem, które nam 

jaśniało!... 
W dniu w którym zgasłeś, nagłą 

trwogą zdjęci, 
puściznę Twoją skryliśmy w głąb 

serca... 
Tam jej nie sięgnie skarbów 

przeniewierca. 

tam będzie żyła cześć dla Twej 
pamięci... 

Tak — czci i żalu naród Ci do- 
chowa ... 

Spoczywaj błogo w zasług 
swych koronie; 

zgasło nam słońce, ale blaskiem 
płonie 

kryształ Twej myśli, piękno 
czynów, słowa!... 

W jedncm Ci naród nie dochował 
wiary: 

złożone śluby słabo oblekł w czy< 
ny _ 

rozgrzesz, gdy uzna popełniono 
winy 

i serc skruszonych złoży Ci ofia* 
ry... 

Rozgrzesz/choć miła Ci kultu- 
ra ducha, 

hygiena życia. Twoje ideały, 
znalazły w sercach kącik na« 

zbyt mały... 
ł. taj, iż grzesznik potrzeb ici* 

wysłucha!... 
Zabijaą dzwony — dłoń uderzy 

w piersi 
I Mea culpa szepną usta wielu.* 
i w dniu rocznicy staną do apelf 
ukochań Twoich wyznawcy naj* 

szczersi...* 

Podźwigną szkołę, wesprą 
zdrowia cele, 

wspomną 1 wych biednych 
wiarołomne rzecze, 

by ku czci Twojej, ku “jutra* 
pociesze 

wznieść złoty ołtarz w 

Twych kościele!. 
dążeń 

Złożą Ci, Prusic, na całopalenie, 
prócz ślubów serca — czvny w 

nich zrodzone!... 
I Twojej miary niechaj sięgną 

one. 

choć Ty, ich Twórca, ległeś w 

grobu cienie!... 
Emilia Rychterówna. 

Składki na Kolegium Z. H. P. 
LISTA NR. 102. 

Dnia 15-go maja 1914. 
Stefan Laczyński, BuffaJo, N. Y. 

z obchodu majowego Gminy 
Z. N. P. Nr. 19 ... 27.49 

F. Zuba, Seymour. Conm. j.OO 
Na clirzcinaict u pp. Pawłów- 

Rkich, Tacoma, Wash. 3.85 
R. S. A bezy ński, Plttsburgh, 

Pa. z obchodu majowego Gm. 
Z. N. P. Nr. 38. 40 40 f 

F. A. Nowakowski, Seattle, 
Wash. 7.80 

Grupa 1348, Caldwell, Ohio.20 
Grupa 408. Ashłey, Pa.10 
Grupa 323. famden. N. J. ;... J 00 / 
Grupa 432. New Maren. Conn.. 1.25 
A. Stańczak. Van*iergrift, Pa., 

zebrane na chrzcinach u pp. 
Gołębiewskich 2.00 

Leon Wojtyło, Youngstown, O. 
z obchodu majowego. 10.00 

J. Garblński. Washington. Pa., 
z w lor 11 agitacyjnego gr. 900 10.7* 

A. Radiilskl, łlavorhlll, Masa., 
z obchodu majowego gr. 896. 6.19 

Grupa 981. Adena, Ohio. 2.00 
Tow. Ułanów Polskich, gr. 1008 

Ansonla. Conn. .. 6.0« 
Gnipa 48o. Wilkeson. Wash... .8i 
Na chrwinach u oh. S. Gołem- 

hlowsktego, East. łłampton, 
3.00 

Tow Oświata, gr, 190. Ply- 
mouth. Pa. 36.60 

Jan Jura. członek gr. 1269, Buf- 
falo. N. Y. 2.00 

J. Piotrowski, członek gr. 1260 
Solvay. N. Y. ..26 

A. Dembiński. MeKeesport, Pa., 
zebrane na chrzcinach u ob. 
Kr. Izbick lego 2.40 

Fr. Andrzejczak, członek gr. 
606, Pueblo. Colo. 1.00 

P. Dziedzic, Centrali Kalla, R. 
I. z obchodu majowego. 4.20 

Grupa 1371, Muakegon. Mich... .70 
Grupa r,09. Schenectady, N. Y 6.00 
W. Pietrzyk, Horpilem. Wash. 

zebrane na zabawie u ob. B. 
Malinowskiego g 00 

A Kowal. Wilkewon. Wash ze- 
brane na zabawie gr. 480... 6.30 

August Hzabatowtcz. Chicago, 
•'I 1.00 

8t. K. KarpanW. Toledo, Ohio. 
zebrane na weselu 8t. Bar 
dolskiego gon 

Razem 191.fl 
Z poprzednich Ust 101 ...34.602.43 

* 34.698.34 
Dnia 4go czerwca 1914. 

4. Magdziarz, luty er. 


